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EEN SNIJBONENPLANT BESCHIKT OVER
EEN STIKSTOFBINDENDE EIGENSCHAP.
WANNEER DE AARDE NA HET PLANTEN
VAN VEEL GEWASSEN UITGEPUT (BRAK)
IS, ZORGT HET PLANTEN VAN
SNIJBONEN ER VOOR DAT DE AARDE
OPNIEUW VRUCHTBAAR WORDT.



inleiding
Design Thinking is de laatste jaren veranderd in een modewoord. Net
als Agile, Lean en Scrum, is het de met bladgoud beklede oplossing
voor alle wereldvernietigende problemen van de 21ste eeuw en
daarna…. Iedereen heeft het erover, maar wat is het nu precies?

Het doel van de 2e (herziende) versie van dit boekje is om Design
Thinking als mindset toegankelijk te maken. Bij Snijboon zijn we er van
overtuigd dat Design Thinking niet zo ver afstaat van menselijkheid,
logisch nadenken en inventief vermogen. Dingen die iedereen in zich
heeft.

Misschien heb je al een training gevolgd bij Snijboon over Design
Thinking en lees je dit boekje als naslagwerk, misschien is dit de eerste
keer dat je met Design Thinking in aanraking komt. 

Je leest in dit boekje de Snijboon-manier van denken over Design
Thinking. We starten met een uitleg over wat Design Thinking precies
is, en welke basishouding hierbij hoort.
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Vervolgens fietsen we door alle stappen van het proces heen in een
Fast Forward. Het laatste hoofdstuk van dit boekje is gewijd aan het
toepassen van Design Thinking in organisaties; want in het ‘echt’ is
het toch altijd net anders. 

Ook dit boekje is het resultaat van regelmatig herschrijven en
opnieuw proberen. We hopen je te inspireren om te denken -en je te
gedragen- als een ontwerpdenker en daarmee de wereld te verrijken
met menselijke en innovatieve oplossingen!

Liefs,
Frouke, Ruud & Mira
Snijboon zet aan!
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hey,
design 
thinker!



wat is Design Thinking?02
“Een human-centered benadering voor het versnellen van
innovatie en het vinden van oplossingen voor complexe
problemen.“

Design Thinking leert je in projecten oplossingsgericht te denken.
Je bekijkt een vraagstuk vanuit het perspectief van de mens
achter de vraag: de eindgebruiker. Dit vraagt jou als ontwerper om
je in te leven in de belevingswereld (ervaringen en interpretaties)
van de eindgebruiker.

complexe problemen..
..zijn listige problemen met veel belanghebbenden (stakeholders)
waarop geen eenduidige oplossing is toe te passen.

de eindgebruiker..
..is de persoon die uiteindelijk gebruik maakt van hetgeen dat je
ontwerpt. Ook wel je doelgroep (dus bijvoorbeeld de klant, de patiënt, de
student, de bewoner, etc.). Dit is niet dezelfde persoon als de
opdrachtgever of probleemeigenaar!

de ontwerper..
..dat ben jij! Design Thinking kun je leren en is júíst waardevol buiten het
creatieve domein van de ras-designers. Hoe vaker je het proces
doorloopt (hoe meer iteraties), hoe gemakkelijker het je af zal gaan en
hoe beter de oplossingen zullen zijn.
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Iteratief proces
Design Thinking is niet lineair, maar iteratief. Je kunt dus op elk
moment in het proces besluiten om terug te gaan naar een eerder
deel in het proces (bijvoorbeeld als er tijdens het prototypen blijkt
dat toch het verkeerde probleem is gekozen, dan ga je terug naar
start). Zo kom je na verschillende iteraties tot een nog
duurzamere oplossing.

Quick and Dirty!
Net als bij Lean en Agile werken, werkt Design Thinking in snelle
sprints. Als een bepaalde oplossing niet werkt, dan kun je zonder
veel tijd (of geld) te verspillen een andere route kiezen.
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We go way back!
Design Thinking is niet nieuw! Al in de jaren ‘50 sprak
wetenschapper Herbert A. Simon over ‘Design as a way of
thinking’. David M. Kelly, de oprichter van het legendarische
design-bureau IDEO uit Stanford, heeft DT in de jaren ‘90 groot
gemaakt in business-context.

Voor wie?
Design Thinking is interessant voor iedereen die in projecten
werkt en te maken heeft met eindgebruikers; van projectmanager
tot projectwerker en van creatieveling tot opdrachtgever.
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basishouding03
Bij Snijboon zien we Design Thinking als een mindset en niet als een
methode. Om een werkbare context te scheppen voor een Design
Thinking project is een sterke en open basishouding van
wereldbelang.

een mindset..
..is een manier van denken (een visie of een houding) in plaats van een
voorgeschreven aanpak om dingen te doen (een methode).

Namasté
Namasté betekent in het Sanskriet ‘ik buig voor u’. Onder andere in
India gebruiken ze dit als een manier om elkaar respectvol te
begroeten. Bij Snijboon betekent ‘namasté’ open, oordeelloos en
ontvankelijk zijn. Dit doe je door goed te luisteren en goed te kijken.
Zo leer je de eindgebruiker begrijpen en verzamel je betekenisvolle
inzichten.

insights..
..zijn observaties van onderliggende motivaties en beweegredenen voor
gedrag van je doelgroep. Ze haken in op een dieper liggend probleem of
een diepere behoefte.
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fast forward
Een Design Thinking traject kan weken tot soms wel maanden duren.
Omdat Design Thinking een iteratief proces is, start je echter meestal met
een supersnelle sprint. Dit wordt een ‘fast forward’ genoemd. Hierbij
doorloop je alle stappen van het Design Thinking-proces in een razend
tempo . Zo kun je proeven aan het proces én kom je meteen de
belangrijkste uitdagingen tegen.
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Doe het samen
Design Thinking werkt het beste in een gemengd team. Voorkom
verticale hiërarchie in de groep, dit zorgt (vaak) voor prestatiedruk
en werkt daarmee innovatie tegen. Een probleemeigenaar of
opdrachtgever heeft meestal geen plaats in het designteam, maar is
alleen op aangewezen momenten in het proces aanwezig. Idealiter
zit er in een team ook een vreemde eend (of rare snijboon) om
creativiteit te bevorderen. Waar nodig kun je sessies laten faciliteren
door een facilitator.

frictie geeft glans
Een goed team bestaat uit mensen met uiteenlopende achtergronden,
kennis en ervaring. Onenigheden zijn daarom niet altijd te voorkomen. Een
meningsverschil hoeft het proces niet perse in de weg te staan en is soms
zelfs een verrijking! Ieder perspectief is waardevol en verbreed daarmee de
horizon aan mogelijkheden.

Een goede facilitator begeleidt een team binnen de aangegeven tijd naar
het beoogde resultaat. Facilitators denken niet mee op inhoud, maar
houden zich bezig met de voortgang van het proces. De facilitator heeft
geen belang bij het resultaat van een sessie. Een externe facilitator inhuren
is daarom een goed idee, met name voor delen van het proces waarin
wordt gecreëerd.

facilitator

14



Understand & Research
Je start het Design Thinking proces met het goed begrijpen van de
uitdaging. Als je een helder beeld hebt, verbreed en verdiep je het
vraagstuk in de Research-fase door te spreken met alle
belanghebbenden.

Begrijpen
In de Understand-fase onderzoek je het landschap van de vraag
zoals die is aangereikt door de opdrachtgever of probleemeigenaar.
Hoe lang speelt het probleem al? Wie hebben er mee te maken? Zijn
er al eerder oplossingen voor het probleem bedacht en welke waren
dat dan? Welke zijn gelukt en welke zijn gefaald? Waarom is dit
probleem überhaupt een probleem?

Op onderzoek uit
In de Research-fase ga je de breedte in. Je spreekt met alle
stakeholders die te maken hebben met het vraagstuk, met speciale
aandacht voor de eindgebruiker. In deze fase doe je kwalitatieve
(user-)interviews waarmee je betekenisvolle inzichten verzamelt.
Mogelijk maak je aan het eind van deze fase een persona die jouw
doelgroep vertegenwoordigt.

stakeholders..
..zijn (groepen) mensen die belang hebben bij het vraagstuk waar je aan
werkt. Soms oefenen ze ook invloed uit op de resultaten van je Design
Thinking project.
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Define & Ideate
Met de grote hoeveelheid informatie uit de U&R fase, kies jij als
ontwerper in de Define fase een richting in het ontwerpproces.
Vanuit de eindgebruiker (user), zijn of haar specifieke behoeftes
(needs) en de betekenisvolle inzichten (insights) die je daaruit hebt
opgedaan, herdefinieer je het probleem. Dat doe je in een 
‘Hoe-Kunnen-We-vraag’. Deze vraag is het startpunt voor het
bedenken van creatieve ideeën en daarmee het belangrijkste
keerpunt in het Design Thinking proces.

Stakeholders..
de ‘HKW’-vraag..
..is een ontwerpvraag gebaseerd op betekenisvolle inzichten. De vraag
begint met ‘Hoe kunnen we’. Het persona en zijn of haar problemen en/of
behoeften zijn in de vraag opgenomen. Een goede HKW-vraag is positief
geformuleerd, zonder jargon, kort, krachtig en ambitieus. De vraag
stimuleert direct het creatieve brein om tot goede ideeën te komen.
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persona..
..is een fictieve, stereotyperende weergave van een stakeholdergroep. Je
geeft letterlijk een gezicht, een persoonlijkheid en een naam aan deze
groep. Een persona is dus nooit een letterlijke weergave van één iemand
die je hebt gesproken, maar een samenvatting van meerdere user-
interviews.



Divergent denken
In de Ideate-fase bedenk je zoveel mogelijk antwoorden (ideeën) op de
HKW-vraag. In deze fase gelden geen strakke regels. Bewaar het overzicht
door per post-it maar één idee op te schrijven. Daag jezelf uit door verder te
gaan dan de eerste ideeën die vanzelf spreken en moedig wilde ideeën aan.
Om tot meer ideeën te komen (divergent denken) kun je diverse
creativiteitstechnieken inzetten.

de purge..
.. is de eerste golf voor de hand liggende oplossingen die je kunt bedenken.
Pas na een aantal van deze ‘standaard’ ideeën heeft je brein de ruimte om
tot nieuwe, diepere associaties te komen. Je streeft in de ideation fase
naar zoveel mogelijk ideeën, om de kans op innovatie te vergroten.

wild ideas..
..zijn gekke, misschien zelfs wel onrealistische, ideeën die prikkelen en de
rest van de groep aansporen om even zo gekke ideeën te verzinnen.
Innovatie ligt op de grens van het mogelijke. Soms helpt over de grens
gaan om tot nieuwe perspectieven en uitdagende oplossingen te komen.
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Regie
Als ontwerper heb jij regie over het proces. Soms komt het voor dat
een HKW-vraag een andere richting inslaat dan de opdrachtgever
voor ogen had. Een Design Thinking project vraagt om vertrouwen in
het proces. Een (ongewenste) interventie van de opdrachtgever kan
innovatie tegenwerken.



Kwantiteit
In deze fase streef je naar een grote hoeveelheid aan ideeën. Het is daarom
van wereldbelang om in deze fase je oordeel uit te stellen. Leer jezelf te
bouwen op ideeën van anderen, in plaats van de ideeënstroom te stelpen.
Het maakt niet uit of ideeën goed, origineel, al bestaand, vaag of specifiek
zijn. Hoe meer ideeën, hoe groter de kans op innovatie.

clusteren..
..werkt het beste door intuïtief op thema te clusteren. Ga af op je gevoel en
denk niet te kritisch na over welke ideeën in welk cluster thuishoren. Het
doel is om te werken naar een aantal concepten die antwoord geven op je
HKW-vraag. Je mag hiervoor ideeën combineren of clusters verrijken met
nieuwe ideeën.
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creativiteitstechnieken..
..zijn instrumenten om tot meer ideeën te komen en nooit een doel op zich.
Als een creativiteitstechniek is uitgeput (de deelnemers hebben geen
nieuwe ideeën meer) ga dan snel door naar een nieuwe techniek.



HOE KUNNEN WE

...(ACTIE)... 

ZODAT

...(EINDGEBRUIKER)...

(DESIRED OUTCOME).



een prototype..
..is een fysieke weergave van je idee, bijvoorbeeld in de vorm van een
tekening of model. Een prototype is bedoeld om snel (een deel van) je idee
te kunnen testen bij je gebruiker en is daarom functioneel.
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Prototype & Test
In deze laatste fase van het DT-proces (ook wel de ‘implementatie’-fase
genoemd) werk je toe naar een tastbare weergave van je idee (bij een
product) of een experiment dat het idee in de praktijk brengt (bij een dienst).
Hiermee test je of jouw oplossing aansluit bij de behoefte van je
eindgebruiker; zij zijn immers de expert.

Convergent denken
De hoeveelheid aan ideeën waarmee je de ideate-fase eindigt, breng je in
deze fase terug naar clusters van ideeën. Zo ontstaan er een aantal
concrete concepten die een antwoord geven op de HKW-vraag. Van deze
concepten maak je snel prototypes. Je houdt je prototype met opzet lelijk
en simpel.

clusteren..
..werkt het beste door intuïtief op thema te clusteren. Ga af op je gevoel en
denk niet te kritisch na over welke ideeën in welk cluster thuishoren. Het
doel is om te werken naar een aantal concepten die antwoord geven op je
HKW-vraag. Je mag hiervoor ideeën combineren of clusters verrijken met
nieuwe ideeën.



Eindgebruiker
Vervolgens breng je in de Test-fase het prototype naar je eindgebruiker om
te kijken of je idee stand houdt. In deze fase is het normaal om snel en veel
te itereren (vaak prototypen en opnieuw testen vanuit hetzelfde concept).
Zo test je gemaakte aannames, ontvang je kwalitatieve feedback en kom je
tot nieuwe inzichten, uitdagingen en kansen. Na veel en grondig testen
eindig je deze fase met een MVP.

een MVP..
..staat voor ‘minimal viable product’ wat ‘minimaal werkbaar product’
betekent. Dit is een eerste versie van je product in de simpelste vorm,
bedoeld om te lanceren binnen je groep eindgebruikers voor een
grootschalige test.
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aan de slag: 
Design Thinking 
in organisaties05

De enige manier om Design Thinking te begrijpen is door het te
doen. Dit boekje legt de basis van Design Thinking uit. Nu is het aan
jou om de mindset toe te passen. Je loopt daarbij ongetwijfeld tegen
obstakels aan. 

In dit hoofdstuk bespreken we de meest voorkomende
struikelblokken voor het toepassen van Design Thinking in je
organisatie.

Context en bedrijfscultuur
Het allerbelangrijkste voor het succesvol toepassen van Design
Thinking in een organisatie is openheid en bereidheid. Design
Thinking is een mindset en vraagt daarom van alle mensen in de
organisatie om zich anders op te stellen. 

Design Thinking werkt het beste in open, veilige organisaties met
weinig verticale hiërarchie. Het is daarom soms nodig om eerst aan
de organisatiecultuur te werken voordat je aan de slag kunt. 
Je kunt echter, door klein te beginnen, de revolutie geleidelijk
ontketenen om zo Design Thinking je organisatie in te laten sijpelen.
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Begin met de mensen die willen. Zet kleine, haalbare, projecten op
die de waarde van Design Thinking bewijzen. vier successen
uitgebreid en laat de organisatie zien hoe Design Thinking daarbij
heeft geholpen. Behaal liever een groot succes met de organisatie
van de kerstbrunch, dan een blunder bij een innovatieproject voor
een klant.

Een Design Thinking project ontlokt direct belangrijke gesprekken en
enthousiasmeert om te innoveren. Zodra een manager of bestuurder
Design Thinking oppikt, kun je beginnen met het trainen van skills en
het structureel toepassen van Design Thinking in projecten. 

Tijd, geld en energie
Er is veel kritiek op de duurzaamheid van werken met Design
Thinking. Het werken in groepen kost immers veel tijd en daarmee
ook geld. Iedereen die wel eens met Design Thinking heeft gewerkt
zal daarnaast bevestigen dat het veel energie kost. Het is ‘slow
work’ en daarmee veel meer kwalitatief van aard dan kwantitatief.

Onder de streep ben je met Design Thinking rechtstreeks bezig met
waarde toevoegen voor je eindgebruiker. En… verrassing… dat kost
nou eenmaal tijd, geld en energie. Het grote voordeel is dat de
organisatie uiteindelijk oneindig relevant is voor klanten. Op deze
manier denken is spannend, omdat het leidt tot existentiële vragen
zoals “Welke waarde voegen we eigenlijk toe?” of “Voegen we
überhaupt wel waarde toe?”. De wijzen onder ons zijn het eens dat
iedere organisatie zichzelf deze vragen toch zou moeten stellen;
why not start now?
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begin met
design
thinking!



Wees je ervan bewust dat in het begin de investering hoger is omdat
je (organisatie) moet wennen aan een nieuwe manier van denken en
werken. Wil je tijd en geld besparen? Stop met vergaderen en stop
met mailen. Begin met Design Thinking.

Kennis en kunde
Design Thinking is bij uitstek een menselijke manier van werken,
gestoeld op menselijke kwaliteiten zoals empathie, creativiteit en
nieuwsgierigheid. ‘Ik kan het niet’ is daarom geen argument.
Iedereen kan het leren, en iedereen kan er beter in worden.

Laat je niet wijsmaken dat je dure consultants nodig hebt om
innovatiever te werken. Met wilskracht en visie is iedere organisatie
in staat zichzelf opnieuw uit te vinden. Investeer in het ontwikkelen
van skills en houding en creëer vooral ruimte voor pilots, testen en
experiment. Door te werken aan de visie en cultuur van je
organisatie en de focus te leggen op de behoefte van je
eindgebruiker, pluk je al snel de vruchten van Design Thinking.

De positie van de probleemeigenaar/opdrachtgever
De probleemeigenaar of opdrachtgever staat vaak te dicht op het
probleem om objectief en creatief mee te kunnen denken in het
team. Om innovatie niet te remmen is het daarom verstandig om de
opdrachtgever alleen op aangegeven momenten in het proces uit te
nodigen.
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trust the process



Vraag de opdrachtgever om het probleem uit te leggen in de
Understand fase en eventuele vragen te beantwoorden. Vertel de
opdrachtgever over belangrijke opgedane inzichten in de Research
fase en houd hem of haar in check bij het formuleren van de HKW-
vraag in de Define fase. Mijd de opdrachtgever in de creatieve
gedeelten (Ideate en het begin van Prototype) en betrek hem of haar
weer als de prototypes klaar zijn om te testen. 

Sommige opdrachtgevers vinden het lastig dat ze maar weinig
invloed hebben op het proces van Design Thinking. Daarom is het
slim om van te voren de verwachtingen goed te managen over de rol
van de opdrachtgever en waarom het belangrijk is dat hij of zij soms
afstand moet nemen.

Trust the process
Iets anders doen is altijd spannend. Daarbij is een ontwerpproces
grillig en brengt het je op onverwachte plekken. Ga er vanuit dat je
tot waardevolle inzichten en oplossingen komt, maar wees niet
verbaasd als de uitkomst anders is dan je van te voren voor ogen
had.

Half werk
Het is mogelijk om losse onderdelen uit Design Thinking in te zetten.
Houd er wel rekening mee dat je niet hetzelfde effect kunt
verwachten van één onderdeel als van het hele DT-proces. Kies de
onderdelen bewust, denk na over de output waar je naar streeft en
plaats onderdelen altijd in context. 28



Relatie tot scrum, agile, lean, sprint
Design Thinking sluit aan in het rijtje van deze steeds populairder
wordende ‘corporate’ kreten. Uiteindelijk zingen Scrum, Agile, Lean,
Google Sprint en Design Thinking allemaal hetzelfde lied: efficiënt
en iteratief werken zodat je waarde toevoegt voor je eindgebruiker.
Als je al veel scrumt betekent dat niet dat je niet met Design
Thinking kunt werken of andersom. 

Wij zien Design Thinking bij Snijboon als een mindset en een
simpele set van basisvaardigheden, daar waar de andere principes
worden ingezet als methodieken om in projecten te werken. Scrum
of Sprint is daarom een hele mooie aanvulling en concretisering van
het Design Thinking gedachtegoed. 

..en door!
Het voordeel van een iteratief proces is dat je het altijd opnieuw kunt
proberen. Het belangrijkste is om in elke iteratie een stap verder te
komen in het creëren van innovatieve, waardevolle oplossingen voor
je eindgebruiker. Hopelijk ben je geïnspireerd door dit boekje om te
denken als een ontwerper en zo oplossingen te vinden voor de
uitdagingen van morgen!
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meer Design Thinking?06
Wil je meer leren over de vaardigheden die komen kijken bij het
doorlopen van een waardevol Design Thinking proces (denk aan
Interview-skills, creativiteitstechnieken en het ontwikkelen van
prototypes die de juiste aannames testen)?
Snijboon geeft Design Thinking trainingen aan organisaties en geeft
vier keer per jaar een training op open inschrijving. 

Voor meer informatie mail: info@snijboon.nl

Over Snijboon
Snijboon maakt organisaties innovatieklaar. We ontwarren
complexe problemen, doorbreken verouderde processen en zetten
creativiteit aan. We werken inhoudelijk mee -en faciliteren-
innovatieprojecten. Daarnaast geven we trainingen over innovatie,
Design Thinking en creativiteit, én zenden we ons netwerk van
andersdenkenden, nieuwsgierige, rare snijbonen uit door heel
Nederland.

Je vindt ons kantoor in hartje Utrecht. Lees meer op
www.snijboon.nl
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